
 r اشتراک جدید      r اشتراک موجود را به روز کنید

بررسی اجمالی
Alert Waterloo Region خدماتی است که به ساکنان این امکان را می دهد تا پیام های مهم ایمنی عمومی را در مواقع اضطراری در مقیاس بزرگ 

مانند سیل، شرایط جوی خطرناک یا قطعی برق گسترده دریافت کنند. اعالن ها را می توان به تلفن های خانه، تلفن های همراه، در قالب پیام متنی ** 
و ایمیل ارسال کرد. )**نرخ های استاندارد پیام متنی ممکن است از سوی ارائه دهنده بی سیم شما اعمال شود(.

این خدمات فقط آدرس های داخل Waterloo Region را پوشش می دهد. بنابراین باید با آدرسی که در Waterloo Region مستقر هستید، 
مشترک شوید. اگر آدرسی خارج از منطقه واترلو را وارد کنید، اعالن دریافت نخواهید کرد.   

 The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency :لطفًا فرم تکمیل شده خود را به این آدرس ارسال یا پست کنید
www.alertwr.ca همچنین می توانید به صورت آنالین ثبت نام کنید .Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3

ممکن است دو تا چهار هفته طول بکشد تا فرم اشتراک تکمیل شده شما پردازش شود.

Alert Waterloo Region فرم اشتراکAlert
Waterloo Region

مشخصات شما

نام کوچک*   نام خانوادگی*   

پست الکترونیک*   

Waterloo Region آدرس شما در

آدرس 1*   شهر*  

کد پستی*   نوع* )به عنوان مثال محل کار، خانه(  

آدرس 2   شهر   

کد پستی   نوع )به عنوان مثال محل کار، خانه(  

در اینجا به نحوه تماس با من اشاره شده است )حداقل یکی را کامل کنید(

*اطالعات ضروری

   -     )  ( 1( پیام متنی شخصی 

   -     )  ( 2( پیام متنی به محل کار 

   -     )  ( 3( موبایل کاری 

   -     )  ( 4( موبایل شخصی 

داخلی       -     ) 5( تلفن کاری                 ) 

   -     )  (  TTY )6

   -     )  ( 7( تلفن منزل 

8( ایمیل کاری     

9( ایمیل شخصی     

اگر کمتر از 18 سال سن دارید، موافقت می کنید که رضایت والدین یا قیم قانونی خود را برای استفاده از این خدمات داشته باشید. این خدمات برای 
کودکان زیر 13 سال در نظر گرفته نشده است. اگر کمتر از 13 سال سن دارید، لطفًا از ثبت نام و استفاده از خدمات خودداری کنید.

از اطالعات من چگونه استفاده می شود؟
اطالعاتی که هنگام ثبت نام ارائه می کنید در ارتباط با استفاده شما از )“The Regional Municipality of Waterloo )“Region ، پلیس و شهرها و شهرستان های

 Emergency Management & Civil جمع آوری و استفاده می گردد و برای اطالع عموم در مواقع اضطراری در مقیاس بزرگ بر اساس Waterloo Region
Protection Act ، مصوب 1990، بند 3)1( به کار گرفته خواهد شد. اطالعات شخصی جمع آوری شده در این فرم در اختیار منطقه، پلیس و شهرها و شهرستان های 

Waterloo Region قرار می گیرد، که ممکن است از طریق این سیستم هشدارهایی را به ساکنان تحت پوشش خود و در برخی موارد به افراد خارج از محدوده 
ارسال کنند. در چنین مواردی، آنها به اطالعات افرادی که برایشان هشدار ارسال شده است، دسترسی خواهند داشت. این اطالعات ممکن است توسط ارائه 

 Ontario و Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act دهنده خدمات شخص ثالث منطقه پردازش شود. این مجموعه اطالعات با
Municipal Act مطابقت دارد و تحت اختیارات حقوقی Emergency Management & Civil Protection Act قرار دارد.

 The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency :سؤاالت مربوط به رسیدگی به اطالعات شخصی خود را به این آدرس ارسال کنید
 Management Office, 5th Floor, 150 Frederick Street Kitchener, ON N2G 4J3, 519-575-4400، یا به

Emergencymanagement@regionofwaterloo.ca ایمیل بزنید.

امضا*   تاریخ*   


